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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu POLITICAL ECONOMY, PG_00037064

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Andrzej Karalus
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 8.0 32.0 100

Cel przedmiotu Kurs służy jako wprowadzenie do ekonomii politycznej, czyli całościowego badania zjawisk 
makroekonomicznych w ich powiązaniu z globalnymi procesami społecznymi, politycznymi i kulturowymi. 
Równoprawnym partnerem ekonomii staje się zatem socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, 
antropologia społeczno-kulturowa oraz historia. Na zajęciach omówione zostaną główne współczesne nurty 
ekonomii politycznej, w tym teoria społecznego wyboru oraz teorie publicznego wyboru.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U14] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności

Student jest w stanie wykorzystać 
zdobytą wiedzę do samodzielnych 
poszukiwań badawczych.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U10] posiada umiejętności 
rozumienia, analizowania i oceny 
zjawisk ekonomicznych w skali 
makroekonomicznej

Student wykorzystuje informacje i 
poznane sposoby analizy 
zachowań aktorów społecznych 
do diagnozowania i 
prognozowania zjawisk i procesów 
ekonomicznych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W06] zna rolę człowieka jako 
kreatora i uczestnika struktur 
społeczno-gospodarczym w skali 
makro i mikro

Student wiąże procesy 
zachodzące w sferze społecznej, 
politycznej i kulturowej ze 
zjawiskami natury ekonomicznej. 
Jest świadom związków między 
sferą ekonomiczną a społeczną.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W12] ma szeroką wiedzę w 
zakresie ewolucji struktur, 
instytucji i więzi społeczno-
gospodarczych

Student potrafi wskazać i opisać 
podstawowe problemy i 
zagadnienia analizowane przez 
współczesną ekonomię polityczną 
oraz ukazać różne sposoby ich 
konceptualizacji w ramach danego 
paradygmatu badawczego.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do ekonomii politycznej. Rys historyczny. Krótka charakterystyka i główni przedstawiciele. 
Ekonomia polityczna a ekonomia. Ekonomia polityczna jako dziedzina interdyscyplinarna.

 

2. Klasyczne problemy ekonomii politycznej. Dygresja metodologiczna i teoriopoznawcza na temat 
ekonomii. Multiparadygmatyczność ekonomii politycznej.

3. Podstawowe paradygmaty ekonomii politycznej: klasyczny, marksowski, neoklasyczny, keynesowski.

4. Międzynarodowa ekonomia polityczna: przegląd zagadnień i koncepcji. Trzy główne podejścia do MEP. 
realistyczne, liberalne i marksowskie (krytyczne). Globalizacja i wyzwania krajowej polityki gospodarczej.

5. Ekonomia polityczna procesów globalizacyjnych I. Handel międzynarodowy: GATT, WTO, Runda 
Urugwajska. Przeciwwaga dla globalizacji handlu - regionalizm.

6. Ekonomia polityczna procesów globalizacyjnych II. Ekonomia polityczna finansów  oraz globalnych 
kryzysów finansowych. Globalizacji gospodarcza oraz globalizacja produkcji (casus Chin i Bangladeszu).

7. Wybrane problemy ekonomii politycznej I: wzrost gospodarczy, ubóstwo, nierówności. Ekonomia 
polityczna klasy, płci i dyskryminacji rasowej.

8. Wybrane problemy ekonomii politycznej II: system świat I. Wallersteina, problem globalnego południa, 
centrum a peryferie. Migracje ludnościowe. Ekonomia polityczna globalizacji, wzrost gospodarczy a 
środowisko naturalne i rozwój zrównoważony.

9. Wybrane problemy ekonomii politycznej III: globalizacja, gospodarka światowa a państwo narodowe. 
Kryzys państwa narodowego: prawdziwy czy pozorny? Dygresja polityczna: od państwa westfalskiego do 
ładu kosmopolitycznego (koncepcja Ulricha Becka).

10. Wybrane problemy ekonomii politycznej IV: Zmiana technologiczna a wzrost gospodarczy. Teorie 
rozwoju i zacofania społeczno-ekonomicznego. Koncepcja "długiego trwania" Braudela: casus Polski, Chin i 
Ameryki Łacińskiej (Meksyku).

11. Wybrane problemy ekonomii politycznej V: państwo dobrobytu socjalnego, redystrybucja jako główny 
problem ekonomii politycznej. Przemiany w świecie pracy. Flexicurity oraz prekariat. Ekonomia polityczna 
stosunków klasowych, pracowniczych oraz europejskiego modelu WS: Burawoy, Braverman, Giddens, 
Grahl, Standing.

12. Wybrane problemy ekonomii politycznej VI: Ekonomia polityczna praw autorskich. Kees van der Pijl i 
„krytyczna ekonomia polityczna”. Ekonomia polityczna a stosunki międzynarodowe. Dygresja o władzy i 
przemocy.

13. Teoria gier, teorie racjonalnego wyboru, analiza kosztów transakcyjnych: Gary Becker, Ronald Coase, 
Oliver Williamson, Elinor Ostrom, Amartya Sen. Krótkie wprowadzenie do teorii społecznego wyboru.

14. Paradoks Condorceta i badania Duncana Blacka. Twierdzenie Arrowa o niemożliwości. Istota 
twierdzenia Arrowa. Teoremat Gibbarda-Satterthwaite’a. Wykorzystanie ekonomii do tłumaczenia zachowań 
politycznych oraz agregowania wyborów jednostkowych.

15. Czym jest teoria wyboru publicznego? Instytucje polityczno, finanse publiczne oraz polityka fiskalna 
rządów w perspektywie TPW. Logika wyboru publicznego (Jon Elster, Mancur Olson). Teoria pogoni za 
rentą. Ekonomia polityczna protekcjonizmu państwowego.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test końcowy 50.0% 45.0%
Kolokwia w trakcie semestru 50.0% 35.0%
Prezentacja 60.0% 20.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. James A. Caporaso, David P. Levine, 2009. Theories of Political 
Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

 

2. Robert Gilpin and Jean Gilpin. 2001. Global Political Economy. 
Oxford: Oxford Univeristy Press.

Uzupełniająca lista lektur 1. Rethinking Global Political Economy, (ed.) Mary Tetreault, 2003, 
London: Routledge

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Omów podstawowe założenia metodologiczne teorii wyboru publicznego. Podaj przykład zastosowania 
TWP do analizy procesów stanowienia prawa.

 

2. Wymień główne paradygmaty współczesnej międzynarodowej ekonomii politycznej

3. Na czym polega analiza kosztów transakcyjnych Coase'a i Williamsona?

4. Przedstaw argumenty za i przeciw w debacie dotyczącej zmniejszenia roli państwa narodowego.

5. akie mechanizmy napędzają deregulację sektora finansowego? Jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa?

6. Czym jest prekariat?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


